
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

71 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  กิจกรรมการลดกระดาษ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้กระดาษให้ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งส่วนราชการ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การน ากระดาษกลับมาใช้ซ  า ( reuse) 
การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญๆ เป็นต้น ทั งนี เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น โดยจะพิจารณาจากงบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษปีงบประมาณ 2561 ลดลง 
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั งไว้ (นับเฉพาะกระดาษ A4)   

สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
    

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

งบประมาณที่ใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 5  

งบประมาณที่ใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประเมินรอบที่ 1 

1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 
งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      

ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 

ลดลงร้อยละ 5 

การประเมินรอบที่ 2 
1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 (นับสะสม) 

งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

หมายเหตุ : ส านักงาน เขตพื นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1.  ให้ส านักงานเขตพื นที่รายงานข้อมูลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานก าหนด รายงานในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 

               เงินงบประมาณการซื อกระดาษท่ีประหยัดได้               

                    เงินงบประมาณจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ 
                           (ปีงบประมาณ 2561) 
 

X 100 
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 2.  รายงานข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื อกระดาษ ส าหรับเดือนที่ไม่มีการจัดซื อให้รายงานข้อมูล
เป็นศูนย์ 
 3.  ให้รายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 4.  ไม่รวมการจัดซื อกระดาษในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
3.  รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์  เบอร์ติดต่อ :  02 288 5604 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางขวัญใจ  ตุ้ย     เบอร์ติดต่อ :  02 288 5522 
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 แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.2 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
ประจ ารอบการประเมินที่ ................... 

สพม./สพป................................................................. 
งบประมาณการจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)…………………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ตั งไว้* 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ใช้จริง 
งบประมาณจัดซื อ
กระดาษที่ประหยดัได ้

( -  = ) 

ร้อยละทีล่ดลง 
x100 = 

         

ตุลาคม     
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
มกราคม     
กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
รอบที่ 1 รวมทั งสิ น     
เมษายน     
พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
รอบที่ 2 รวมทั งสิ น 
(นับสะสมทั งปี) 

    

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั งงบประมาณในการจดัซื อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื อกระดาษใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื อกระดาษ 

 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ายงานข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ับรองข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 
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รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
ประจ ารอบการประเมินที่ ......1............. 

สพม./สพป.................สพฐ................................................ 
 

งบประมาณการจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)………100,000…………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ตั งไว ้
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ใช้จริง 
งบประมาณจัดซื อ
กระดาษที่ประหยดัได ้

( -  = ) 

ร้อยละทีล่ดลง 
x100 = 

         
ตุลาคม 10,000 9,000 1,000 1 
พฤศจิกายน 8,000 7,300 700 0.7 
ธันวาคม - - - - 
มกราคม 10,000 8,800 1,200 1.2 
กุมภาพันธ ์ 15,000 13,600 1,400 1.4 
มีนาคม 7,000 6,000 1,000 1 
รอบที่ 1 รวมทั งสิ น 50,000 44,700 5,300 5.3 
เมษายน     
พฤษภาคม 50,000 45,000 5,000 5 
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
รอบที่ 2 รวมทั งสิ น 
(นับสะสมทั งปี) 

100,000 89,700 10,300 10.3 

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั งงบประมาณในการจดัซื อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื อกระดาษใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื อกระดาษ 

 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ายงานข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ับรองข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ตัวอย่าง 

ผ่าน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 


